
 ZAŁĄCZNIK NR 1A 

__________________________ 
   pieczątka firmowa Wykonawcy  

FORMULARZ CENOWY 
 

Zestawienie kosztów wykonania usług w ramach inwestycji pn.:  
 „Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”. 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia 
Wartość usługi brutto 

(w tym 23%VAT)          
zł. 

1 2 3 

                                                                Część A 
Etap 1  

1 
Dwuwariantowa koncepcja rozwiązania przekroju ulicznego wraz z uzgod-
nieniem ZDiZ i szacunkowymi kosztami inwestycji dla obu wariantów. 

 

 RAZEM  Etap I     

Etap II 

1 Aktualna mapa do celów projektowych.   

2 
Badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kate-
gorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe.   

                

3 
Projekty budowlane na  z  kompletem uzgodnień,  opinii,  pozwoleń, decy-
zji  i  odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego.  

 

4 
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka  drzewostanem, projekt nasadzeń re-
kompensacyjnych. 

 

5 
Materiały  do wniosku o wydanie  decyzji o zezwoleniu  na   realizację  
inwestycji drogowej. 

                

6 
Uzgodnione  projekty wykonawcze wraz z docelową organizacją ruchu, 
projektem  odwodnienia i umocnienia wykopów, projektem oświetlenia 
ulicznego. 

                

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu.  

7 Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.   

8 Przedmiary  robót.    

 Specyfikacje  techniczne.  

9 Wersja elektroniczna nieedytowalna i edytowalną na nośniku CD/DVD.  

RAZEM  Etap II     

 RAZEM CZ ĘŚĆ A   

 Część B                   

1 

Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic oraz 
podziale działek przeznaczonych pod rozbudowę układu drogowego,                     
z uwzględnieniem sporządzenia operatów podziałowych zgodnie z Ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych z dnia 10.04.2003 r. (Dz. U. 2008.193.1194) (* )  - dla 20 
działek. 

 

RAZEM CZ ĘŚĆ B  

Część C  

1 Jednorazowa aktualizacja kosztorysów inwestorskich.                    

2 Uzyskanie protokołu weryfikacji projektów elektroenergetycznych.  



 RAZEM Część C  

                                                          CZĘŚĆ D 

1 
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych obję-
tych zakresem  inwestycji(** ). 

          

RAZEM CZ ĘŚĆ D            

ŁĄCZNIE CZĘŚCI A, B, C i D        
 
 (* )      ryczałtowa cena jednostkowa prac geodezyjnych dla 1 działki wynosi .......................... zł. brutto 
(** )  wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nie może być niższe niż 5 % kwoty za   
         wykonanie Części A. 
 
 
 
 
..Gdynia.., dnia ...................                                                             ........................................................... 
Miejscowość, data                                                                                         (podpis i pieczęć imienna osoby/osób                
                                                                                                                        właściwej/ych do reprezentowania   
                                                                                                                                         Wykonawcy) 


